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Aan alle ouders en/of verzorgers 

 

Zevenbergen, 18 januari 2022 

Onze ref.: 2022-0012/LH/vp  

Betreft: corona update 

 

Beste ouders en/of verzorgers van alle leerlingen,  

 

Vorige week zijn al onze scholen weer opengegaan. Hier zijn wij allemaal erg blij mee! Afgelopen vrijdag heeft 

de laatste persconferentie plaatsgevonden. Er zijn hierin geen wijzigingen genoemd voor het primair 

onderwijs. Wel zijn er een aantal regels aangepast. Graag breng ik u op de hoogte.  

 

Mondkapjes 

Onze medewerkers dragen bij het verplaatsen binnen de school en op de afgesproken plaatsen een 

mondkapje. Het dringende advies voor leerlingen in groep 6,7 en 8 is om een mondkapje te dragen. Zoals bij u 

bekend is dit geen verplichting. Het advies vanuit de Rijksoverheid is aangescherpt om geen stoffen en/of 

zelfgemaakte mondkapjes te (laten) dragen, maar een wegwerp mondkapje. Wilt u hiermee rekening 

houden? Het is geen verplichting, maar een dringend advies en verzoek.  

 

Quarantaine 

Voor een leerling of leerkracht die in nauw contact is geweest met een besmet persoon zijn de quarantaine 

regels aangepast. Quarantaine na een nauw contact met een besmet persoon is niet nodig als: 

- Iemand de corona boosterprik (derde vaccinatie) minimaal 1 week geleden heeft gehad; 

- Iemand korter dan 8 weken geleden corona heeft gehad. 

Dit is van toepassing als iemand geen corona gerelateerde klachten heeft. Als uw kind wel klachten heeft 

moet hij/zij thuisblijven en zich laten testen. We realiseren ons dat deze quarantaineregels op weinig 

kinderen van toepassing zijn. Hierdoor kan het helaas voorkomen dat de klas van uw kind in quarantaine 

moet en thuisonderwijs zal volgen. Onze medewerkers die voldoen aan deze quarantaine regels mogen na 

contact met een besmet persoon lesgeven en aanwezig zijn op school. In deze situatie verzoeken wij onze 

leerkrachten om vaker een zelftest af te nemen.  

 

Eerdere maatregelen blijven van kracht 

De eerdere (hygiëne)maatregelen blijven van kracht op al onze scholen. Als uw kind klachten heeft laat uw 

kind dan thuisblijven en doe een (zelf)test. Zeker nu wij merken dat het aantal besmettingen enorm oploopt 

op onze scholen vragen wij u uw verantwoordelijkheid te nemen. Zo zorgen we er samen voor dat onze 

scholen verantwoord open kunnen blijven.  

  

 

Met vriendelijke groet,  

 

 

Lucienne Hoogwerf 

bestuurder Stichting de Waarden 

 


